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ప్రకాశిక 

కాలం విప్పుతూ ఒశే శ్రీఘుగా ఉండదు, దినదిన౦ 
తిథినార నత్నశాలు మారిపోతూ వుండటమే అందుక 
(ప్రత్యతనిదర్శన౦, శౌల౦ చక్రం లాంటిది, కీందుమీదులు 

మీదు కీ౦దు లొతూ వుంటవి, ఈ సభావాన్ను౦చి నైవొ 

లగినిలున గలిగే పదార్థం ఈ సృష్టీలో లేదు, ఒక్క. 'చేవడు 

తప్ప. అ౦గధునల్ల సాహీత్యేనూ అంతే. ఓక -క్క- కాలంలో 

బక్కొక్కటి | పథానమై పిపాలిస్తుసట్టు కనిపిస్తుంది. పురా 

శేశిహోసాల తరువాత భారతి చేళాన్ని కొంతకాలం నాటకం 

పరిపాలించినది, తరువాత కావ్యం. తెలుగు దేశంలో 

(శ్రీకృష్ణ చేవరాయలనా! కౌలాన (ప్రబంధం ప్రభుత్యం 

చేసింది, మొన్న మొన్నటి నున స్యాళం శ్రోద్యమం నొటీ 
నుండీ నీ ఒకదానిలో పభుత్వం కట్టివెట్టనండా అన్ని రకాల 

సాహీత్యం దాదాపొనే విధంగా చలామణికీ రావటం ప్రారం 

భీంచింది. ఇందులో కవిత్య౦ కూడ ఒకటి, కొని నేటి 

కాలంలో (ప్రాధాన్యం నహీస్తూవున్న సాహిత్య (స్రీయల్లో 

నవల, కధ, నాటిక, కవిత ఈ నాలుగు కనివీస్తున్నని, వాటి 

(ప్రవార బాహుళ్యం కూడా పై [కనుంలోనే వుంది, 

కనిత నేడు శెండు రకాలుగా వుంది, సథ్యక్షనిత, 

గేయకవిక అని, సర్యకనిత సాం పదాయకమైన మార్గం 
౧ 

లోనిది, శేయకనిత జానపద మునబడే 'చేశీయమైన మార్గం 
లోనిది, దీనికి మొన్న మొన్నటి దాకా సంఘంలో అంతగా 
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గొర్రవ౦ లభించలేదు. ది గౌరవనీయం కావటానికి కూడా 

హేశున్సు మన స్వాతంత్రోద్యమం లోని 'దేశీయాభిమానం, 

అయితే ఈ దేేయమైన శేయమార్టం శిష్ణుల చేతిలో మొదటి 
ను౦డి లేక పోవడం నల్ల, సొ౦! సదాయక మైన పద్యకి నికౌ 

మార్గంలో నున్న పతీ శెంనూకూడొ లేనిదై పోయింది, 

అలాంటి స్థితిలో వున్న గేయమాన్దాన్ని పట్టుకొని శిష్ట 

స౦పన్న౦ చేయాలని సా(మో ళివళంకపల నుండి చేశంలో 
కోంత (పయళ్న౦ బయలు చేరింది. ఈపయత్నం పుష్క 
ల౦గా చేసీన UY ఒకసదో |పయోజనం ఆశించి మరో 
(పక్కగా గేయాన్ని శ్రీసీకొని పొయ్యాడు, పద్యకవితా 
ప్రయోజనం ఏమిటో దాన్నే గోయరూపాన సాధించే 
(ప్రయత్నం పుమ్మలంగా చేస్తూవున్న యువ కశ్చలలో 
శ్రీ: స. నారాయణెడ్డిగారొకప, ఇంతక పూర్వమే 
ఈయన ఈగేయహూపాన శెండు మూడ కథాకాన్యాలు 
(పచరించాప కూడాను, ఆయన అప్పుడప్పుడూ న్య స్తంగో 
క వొసీన గేయాలను-(పతికల్లో (ప్రచురింప బడీనని-సడనిఏ) 

కోన్ని౦టీని కలిపి దీ వ్యెలమువ్యలు అనేశేగుత్రో ఖండ 

కావ్య౦గా (పచురిస్తున్నాము. 

ఏక ఈఖండ కావ్యం గురించి శెండు మాటలు, దది 
ఖ౦డకాన్యం గనుక వీ కత్రో నృన్న ఖండిక, అ౦ంతవర శే 
పరీమితే మైన కద్యంకొలు కలిగిన భావంగా స్రంటుంది, 
అందునల్ల ఈ సృష్టలోనున్న (పతీ వస్తువ ఖ౦డకొవ్య కనిక 
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విధానమే అశ్చతుంది. అంపే శారదాదేవి నుండీ శై ల్లోపడ్డ 

మనిషి వరకూ అన్నమాట, ఖండ కావ్యంలోని విభానాలు 

కవియొక్క భూషణ దూవణలకు అస్కార మవుకూ 

నృ౦టవి. కని మొక్క భూషణదూషణలు చనుత్కారగ క్భాలు 
కౌనట౧నల్ల అనే క్రవిత్య౦గా సహృగయ హృదయాలకు 
(ప్రమోదాన్ని చేహరు సని, 

శ్రీ నారాయణ శెిగారీ ఖండ కావ్యంలో అనేక విభా 
వాలను భావించారు, అందులో “ఉదయోనాొ గదులు” అన్న 

ig కలో గోనానిను ob కోస డ్వశ్రయా శ్ర సాగించిన భౌరత 

వీరులను గూర్చి 

నీరగ్గినలె ఉప్పొంగిన 

నియంతృత్యమళ్ళ కీని 

అమాం౦కీముగ' (మింగ వేయ 

అగస్స్యులై నారు వారు 

అశకేయులై కీరుళాడ-----అనీ 

ప్రత్యక శాష్ట్రముసూ--అందునూ వీళాలాం ధసూ 

కావాలనీ కాంలీంచి అందోళన చేసీ సాధించుకొన్న రర 

జనతను ఏకా లిగా చేసి ఆవాని తే ప్తీని, 

గగన పుష్సమనుకొన్న రాష్ట్ర॥మది 
కనులము౦దు విశసి౦చె 

శశవిపాణం అనుకున్న ఆశయం 

విశాలాంథ సిద్ధిం చె-----అనిన్నీ 
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తెలంగాణా ప్రసిద్ధ పురుషులలో పికె, తెలంగాణ 

సాహిత్య మేతంలో, అనేక పుష్పాలను ఫృష్సింపశిస్కి అజ 

రానుర కీర గాంచి కీర్తిశేషులైన ్రీసురవరం ప్రతాప 

రెడ్డి గారిని గరించి-- అశ రాంజలిలో--- 

అతని నై దిక జాశకమునకు 

అచ్చిరానిది ఒకే యొక్క టీ 

అదే ఊసంనె్లీ పా శప... 

అనుగుణమ ట్ల రౌజశీయము 

అనీ--అంటొప్. 

కలొ౦టీ డళ్కష్టమైన ఖండికలతో నిండిన 

ఈఖండశకావ్య సంపుటిని మాకు (పచుకింటుటకు అనునుశీ 

నిచ్చిన |! నారాయణ రెడ్డి గార్కి ఆదిలో వారిని మాకు పరి 

చయం చేసిన నూణాల్య ఆ _స్తమి కులు శీరానకోటి శాస్త్రీ 

గౌరికి మా కృతజ్ఞత కేలియసరు కుంటున్నాను. 

ఇట్లు, 

కప్పగంతలి మురశోకృష్ణ, 



దివ్వె లము స ల 

కదలనేక్నినల్టి మట్టిగా దైయైన నా తనువున 

సీరాపథములంటి ప్రాకె చిత్రమైన కాంతిలహరి. 

అది భొతికమ్మగు నా యీ దేహ వితర్ణిపైన 

గబ్జెక ఖై ఆధియాబ్లికమ్మగు హూపమ్మేదో ? 
జ 9 ర 

దివ్వెల మున్వలతో న ర్లించు జగన్మోహిని యది, 
ఆత్మకు మాత్రమె దృళ్యమ్మగు అక్షరవాపహిని యది, 

ఆయమ 'కెంగేలి వేళ్ల అలలే పింపీతదోయి 
గ లా (౧ 

కడిగి వేసినవి నాలో విడిదిచేసిన కమస్సుల, 

అప్పడెగి నెను నా మనస్సు హవిరుద్గత థూమ మట్టు 

అప్పడె చేసె నాదు అంతరాత్మ కౌమ థెనువట్లు, 

బ్రహ్మాండము ప్రమిదవోలె భాసీంచెను; దానిలోన 

స్నేహామృతవ ర్తి (ప్రకాశించెను పరమాత్మ లీల. 

క్రీ దివ్వెల మువ్వలదానా ! దివ్యత్యనిధానా ! 

ఎల్లప్పుడు నాలో ఇటులేలి గె కదలించప్ప ? 
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వళ్ళరమున కొక్కమారువచ్చి నన్ను పట్టి పిచ్చి 
వాసిగ జేనెదచేలా? ఓనా రోచిర్మాలా ! 

నీ (వ్రేపల తళ త్తశలు నిత్యము కన్చించినచో 
మాయాంధమ్మైన బతుకు మహితకౌంతి గోళమ్మగు. 

నీ మువ్వల ఘలంఘలలు నిత్యము విన్సించినచో 

మృణ్యయమౌ ఈ దేహము చిన్మయనాదాత్మకమగు. 

19 అకోేబరు 1957 ట 



ఊర్మిళ 

కడసం 'దె వెన్క. చంద్రుడు పచ్చుదన్క బే 

ల్వడినిల్చు ఇరుల తీవను స్మరింపగదేతు; 

వో మనస్సన్యాసినీ ఊర్మిళా ! 

ఓ ఆత్మ సంఖాషిణీ ! నిర్మలా ! 

మునుముందు కదలిపోయెను దాళరథి అచ్చు 

మౌ కర్మయోగి దివసాంత సూర్యునివోలె, 

అతన్ని వెన్నంటి సీతమ్మ; ఆతని బహి; 

(పాణమ్ము ఛాయావిధాన నడయాడినది, 

అనునరించెను సంధాయి లక్కణుండపుడు 
లం Gc 

తనయాత్మ నన్నపాదముల [క్రిందుగపరచి. 

ఆక మాం. ఎ బొక_ర్తెవె నిల్చినావేల మెరి త 
ల : పంకమందు శేలిన పద్మమును బోలే. 
a 

లాలి జప్వసప్పు మిసిమి పులకలారనిదాన; 

నెపుడు నర్చితివమ్మ ఇంత వై రాగ్యమ్ము. 

నిసగాక మొన్న ఒతెను గటువొనుదాన; 
గ రు 

'వెటుల తాల్చితివి తనీ; యింత న్మిగహము. 
లగి 

కట్వనుభవముల నాగటిచాళ్లు పడకముం 

'దే యింత శభుము నీవెటుల పండించితివి. 
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ఒక చిన్న గాలిదెబ్బకు జలజలా కురియు 

శ్రావణాంభోద సదృశమ్ము సీ హృదయమ్ము; 

గండశిలగా మార్చగవ్లినావా యేమి 

కానిచొ ఈ నిర్వికార మెట్టుల కల్లు ? 

సీతమ్మ కేమి మంచి అదృష్టవతి; ఆమె 

కడవులై నను నందనారామములె కదా. 

సౌమిత్రికా రఘుస్వామి సర్వ; మ్మతని 

కేజన్మకైన బరువెత్తుకొను పే ఫలము. 

లోక కళ్యాణమున కె కాలకూటమ్ము 

నీవు (మింగితివి కానీ చూపవద్దాని. 

సీలోన ఎన్ని సుడిగాలుపులు రేగినను 

ఒక పరంజ్యోతి సోల్రిక నిల్చినావమ్మ. 

చిగురాకు బాకు దాల్చిన జోదునకుగూడ 
నిను కేరిచూచు గుండెలు నేకపోయినవి. 

నీ వభాగినివి; పున్నెముల పంటవు నీవె 

సీవు యోగినివి; అంకేకాదు రాగిణివి. 

నినుగూర్చి వ్రాయులేఖిని మషీరసములో 
కాదు-కన్నీట మున్కలు వేయనలెనమ్మ. 
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సంస్కృతుల ఉపరి (ప్రశంస లెందుకు నీక్రు 

ప్రాకృతుల కొక దేవతాకృతిగ వెలసితివి, 

ట్ట మనస్నన్యాసినీ ఊోర్మిశా 

ఓ ఆత్మ సంథాషిణీ నిర్మలా. 



అర్హరా౦జలి 

నాస్యగాఢాంధ్య పాటనోద్యర్టీపధ్వజుండు 

వొడ్మయాంభోథధి తరణదీవ్య న్మేధాభుజుండు. 

అతడాత్మ మనీషామహః ప్రీజితాన్యుండు 

అత డన్యుండుకౌడో అనన్యుండనన్యుండు. 

అతడు (ప్రతాప రెడ్డి; ఇరులై పడియున్న తెలుంగువారి గుం 

డె తెరల దుల్ఫి వెళ్లలను నిల్చిన మిత్రుడు;మూర్చ నోయిన 
౧] 

టి తెలుగుజాతి సంస్కృతికి టీకలుదీసిన మల్లి నాథు; డె 
న్నితరములై న పాతవడనేరని సృష్టికి నాద్యుడాతడే, 

ఆరని తల చ్రలాన శీఖరప్ప 

టంచురిను బింబించుకొన్న ది 

ఆతని మేధాలోకము జగథ్ 

పితరుల ప్రతిష్టించుకొన్నది. 

అతని వాజ్మయ సృష్టికౌతని 

బ్రతుకు అ(మేడితమ్మయ్యెను 
అతడు సంసారమున నీల్నియు 

అద్విలీయ మహర్షి యయ్యెను, 

అతడు ముమ్మూ రుల అహింసా 

ప్రతినిధానము; ఏననాతని 

కలము ముష్కరళా గిలీంద్ర 

మ్ములిక్షు నజ్రాయధమ్మయ్యెను. 
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అతడు పల్కిన పల్లి విరిచిన 

యటులతోచును స్ఫూలబద్ధికి; 
కౌని ఆతని గుందెలోతున 

కలవు సంజీవసులవెన్నో, 

అతడు ముట్టిన దెల్లి ముత్య 

మ్మయ్యె భొషారంగమందున 

అతడు పట్టిన దెల్లి బంగరు 

నయ్యె సరిషణ్మండలమ్మున, 

అతని నై దిక జాతకమనకు 
అచ్చిరానిది ఒకే యొక్కటి; 
అదియె ఊసర వెళ్లిపాత్రకు 
అనుగుణమ్మగు రాజకీయము. 

జీవనదివలె గలగలా విక 

సించిపారిన అతని ధిషణా 

పటిమ ఊషరభూములందున 

పసిడిపంటల చెలారి౦చిను, 

అక్షరార్ననలోన తన బతు 

కంత కప్పరముచేసి పోయిన 

అతని స్మృతికేనేమి యిచ్చెద ? 

అక్షరాంజలి యొక్కటివినా. 

22 ఆగస్టు 1957 



లోకాలోకము 

ఆకసము వీజ[ప్రదాతగ 

అవనియే ఒక ఆద్యమాతగ 

కాన గల్గిన మానవునకు జ 

గజ్జనాళి ఒకే కుటుంబము. 

నింగిలోపల లేవు బెల్ల లు 

సీరధిని కనరావు ఎల్లలు 

ఎందుకీ ధరణీ తలమ్మున 
ఇరుకు వాడలు ఇనుపగోడలు. 

అన్నిజాతుల కొకే సూర్యుడు 
అన్నినేలల కొకే చంద్రుడు 

అయినచో జాత్యహంకారము 

ఆటవిక త_త్త్యమ్ముకాదా ? 

ఏ కులము వెన్నెలది ? తెమ్మెర 

లెట్టి జొత్తికి చెందినట్టివి 2 

అట్టి దేకద మానవత్వము 

అన్నిటికి ఎత్తైన సత్యము, 

ఊహలే రెక్కలుగజేసి మ 
హోన్నతముగా ఎగిసి చూచిన; 

వసుధయంతయు కన్పడును పస 

వాడు విసిరిన బంతిపోలిక, 
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ఒక అహంత మనస్సులో వే 
చూరు తొలగ; దాని బాహిర 

శాఖలే “నాదేశ మిది నా 
జాతియిది" యను భావచేఖలు. 

ఆత్మ పాలసముద్ర మటు నిం 
చార విచ్చిన దండి మనిషికి 

విశ్వగోళము పండువెన్నెల 

వెన్నులొరిగిన పంటపొలమగు. 

మనసునంటిన అహంభావము 

ఘంచుమాదిరి కరగిపోయిన 

మనిషితోపలి దేవతాత్వము' 

వముణీముకురమువోతె భాసిలు, 

"స్నేహపవమానము ఆఅగ_స్త్య బు 

మెందు పోలిక సాగిపోయిన 

నె_కత్తి బిగిసిన గిరులు నెతము 

మెత్తబడి మును సాగిలంబడు. 

మనుములందదరు ఆన్న్నదమ్ముల 

మాదిరిగ జీవించగల్షిన 

మ_ర్యలోకమె దివ్యపదవికి 
మారుపేరై పరిమళించును. 
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చంద్రమండల మందుకొన ధీ 

శకులను వెచ్చించుకన్న 

మానవుని దేవతగ మార్చెడు 

మార్గమును కనుగొనుట మిన్న. 

20) జనవరి 1958 



త్రై స్రిఅనగాశ్రీ 

"కేవల గంధర్వాంగన పై 

గీతం గిలికే కాలం 

ఏతాం తోడిన సీరులా 

ఏనాడో పారిపోయింది. 

మానవీ సుమనోంతరాళంలో 

మధువులా ఊరిన గంధర్వాంశ పె 

పల్కులు నార్యోసే కాలం 

తొల్క_రి మబ్బులా వచ్చింది. 

మ_త్తకాళిసీ కబరీ 

వృ_త్తం ఇతివృత్తం కాదిక.. 

ఆమె మనోమండలమే 

ఆగు సత్యాన్వేషణ వేదిక. 

కొండలూ కొండచిలువలూ 

కూడితే యేర్పడునా స్తీ 
అబ్బే : త్ అనగా శ్ర 

హాదిహరులకు సంకేతం. 

దైవానికి నామాంతరం మాయ 

మాయకు రూపాంతరం జాయ. 

ఆలి జాయ పాయసం 

అదలి స్టే కాకోల విషం. 
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ఆవిడ చెమముడి స్తే మరుడు 

_పేవులు కదలి చస్తాడు. 

ఆవిడ నవ్వితే అనంగుడు" 

ఆవులించి న్నిదలేసాడు. 

ఆవిడ యెడద చేపితే లోకం 

ఆర్నెల్ల పసిపాప 

ఆవిడ జాడుగరి స్టే లోకం 
రావణాసురుని కాష్టం. 

అంగనా బామారరూపం (ప్రకృతి 

ఆంతరంగం దానికి వికృతి 

పురుషుడీ రెంటినీ కోరి 

పొందుతాడు (తశంకునిగతి. 

ఇంతిముఖం ఇందుబింబమని 

ఎంతగా చమత్కరించినా 

ఆమె అంతస్సులో పొంగే 

అమృతపు నురుగైనా దొరకదు. 

మగువ ముక్కు సంపపెగ పువ్వుని 

మాట బొమ్మటెన్ని కట్టినా 

ఆవిడ మనన్సులో విరిసే 
తావిని పీల్చడం కష్టం. 
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ప్రీ యెదలో పాన్పు వేసికొని 

హాయిగ నిద్రించే నరుడు 

అమృతాంధసులందలేని 

అద్ర్వెతసిద్ది పొందును, 

చెలిమనస్సు కడలిసొచ్చి 
చిరత్న రత్నాలు తెచ్చి 

మాటల మాలలో చేర్చితే 

మామూలువాడు మహాకవి, 

17 సవర 17 



ఒకనతాబి 
Co 

ఒక శతాబ్ది యదెంత లోపల 

ఊహామాదిరి యెగిసిపోయెను. 

ఒక మహిస్మతి జీవనది పో 
లికను జాతికి మిగిలిపోయెను. 

బాహుకునసి వలె కన్పడిన దౌ 
ర్భాగ్యదష్ప్టుడు భారతీయుడు 
నలునిపోలిక ఒక్క_మాటుగ 

వెలిగిపోయిన గడియ నెంతును. 

భరత జాతిని కాటువేసిన 

పాము విలవిల దన్నుకొన్నది 

విష్ణ వాధ్వర మంద్రవిక్షత 

వీర్యమె మీరఠున తొల్తగ. 

యూన్చిలో ఒక అపర చండిక 
సటలు విదలిచి హుంకరించగ 
జాతినె_త్తిననున్న దయ్యము 
జారిపడి బెంబేలువడినది. 

ఉడి"కె జ్యాలాముఖివలెన్ భర 

తోర్వి గర్భము...అది పెఠిల్ల న 
ణా 

కమిరిపోయెను అహితశ కూల 

కంటిరెప్పలు చీమలటుల. 
రు 
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అప్పుడ యానిన వ్వా,ఘిపోలిక 

ఆ(గహాంచిన వ్య(గజాతిని 

పట్టుకొన నుంకించి యెవ్వడు 

బట్ట గట్టి సుఖించునయ్యా ? 

ధర్కపుష్టమ్మన జాతి న 

దా కసుక్కున రెచ్చిపోవదు. 

అదియరేగిన సాదురేగిన 

యటుల [పశ్రయముగాకవచ్చును. 

దాస్యమనునది నల్లమందు వి 

ధాన సంఘమును ఆడీభూ 

తమ్ముజేసన వేళలో నే 
(తమ్ము విప్పినవాడె వీరుడు. 

దాస్యమనునది గాఢతమ ఆం 

ధ్యమ్మువలె దెశమ్మును ప్రసు 
_ప్రమ్ముజేసిన వేళలో శం 

ఖమ్ము నొ_త్తినవాడె వీరుడు. 

అటి వీరుం డాక్క_ డేినియు 
రె 

దటిగటిన చాలునయ్యా. 
అట టె 

జాతినాసటగ లట్టి వంకర 

గీతలన్నియు చక్క_గానగు. 
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వందయేడుల[కింద ఆర్యా 
క _ర్రమందున ఖయూదిగప్పిన 

మిణుగునే దావానగ్నియై కా 

అ్పినది పరతం(త్రాటవీస్టలి. 

జిక ముణుంగురు యూన్చిలక్ష్మీ 

[ప్రకటరూసపము్యును ధరించెను. 

ఒక్క. మిణుగురు వీరతాంతియ 

ఉకు్కు_క _త్తిగ అవతరించెను. 

విప వాన్నికి ఎయ్యరతామర 
రా 

విరుళె సం కేతమ్ములయ్యెను. 

గొజ్పైలటు కనడు సిపాయిలు 

కుద్ద కంఠీరవములై రి. 

శీతనగమూలము మొదత్కొని 

"సెతుపర్యంతమ్ము నడిచెను 

కోటి అగ్నిశిఖాళి..శాాత్రవ 

కోటి మోములు తెల్ల వోవగ. 

ఏండ్షతరబడి రాయిళ్రై 

యుండిపోయిన బముషులదేశము 

నిటలన్నేత్రమువిప్పి సరిగా 

నేటికొక్క_. శతాబ్నియైనది. 
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ఒక శతాబ్ది య దెంతలోపల 

ఊహమాదిరి యెగిసిపోయెను 

ఒక మహాస్మృృతి జీవనది పో 

లికను జాతికి మిగిలిపోయెను. 

18 ఆగను 1957 
రి 



సంస్కారథార 

సూర్యుడు మేల్కాన్నయపుడు 

్గ్ ర్చితునిక మరల (పాణ 

ములు గానముచేసినపుడు; 

చివుశ్లైత్తు ఒక మహాను 

భవము, ఒక రసా త్రరవము, 
కవినగు నాలోన నేడు 

కనిపించెను వినిపించెను. 

ఈ యనుభూతికి, నీతికి. 

ఏనాడొ ఎడారియైన 

ఎడద ఒకుమ్మడిగ పొల 

కడలియై కరళ్లద్రాక్కె. 

ఎన్ని యుగమ్ములు మాగిన 
పున్నెపుటను భావమ్మది 

ఎన్ని జన్మములు (మోగిన 

హలా మృదురావమ్మిది. 

దోరగిలిన మన్మానస 

దుగ్దసాగరోర్ములలో 

గొ 
గాెంరులు ఎవరించుకొనైె (త 

రే కొటి కచ్చపులు మహాతులు, 



ఆ గాపోయె పుల్కు_రెంచి. 

గోదావరి తన పురా ని 

గూఢ గాధలను స్మరించి 

తనలో తా నవ్వుకొనుచు 
ననుగుని అజ్జితయయ్యను. 

మంజీర నిజామల పద 

గుంజన్మంజీరావళి 

జీరాడగవచ్చి నన్న 

జేరి మోమువాల్బుకొనెను. 

భునీ విలాసిసి మల 

గణము నా సమతమ్మున 

నసులువగ అపర ప్రయాగ 

మొలిచినట్టు అనిపించెను. 

అంతట నాలోని సాగ 

రాత్మ పొంగుల త్తి యెత్తి 

నద్మీతయము్మును గుండెల 

కదుముకొనెను గాటము్కుగ. 
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ఈ యపూర్వ ఘటనతోడ 
ఎగిసి యెగిసి నా ఊహలు 

మిన్నందెను; నేనైతి స 
మీచీన మహోరేఖగ 

(ప్రా చీనాంధ్రపతాకగ. 

జ bg 

కవి వత్సలుడై న హాలు 

గాథా స్త స్తశతి నైతి. 

శాతకర్ణి “భూతలేంద్ర 
సమక్షమ్ములో జరిగిన 

అగ్న్యాధేయాది మహా 
యజ్ఞ హవిశ్షేణినై తి, 

అమరావతిలో గంధ 

ర్వాంగనలకు వీణనై తి. 

పల్లిపట్టులందు మరుగు 

వడిన తెల్లు సరస్వతిని 

రాచగదెపె నిల్చిన 
(npn 

రాజరాజ మూ ర్తినై తి. 

తెల్లులకొక దివ్య సంస్కృ 

తిని వికగ నందించిన 

సనాతనుడు నన్నయ్య (ప్ర 

సన్న కథాగీతినై తి. 
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కారిహాతులను ముద్దజేసి 

ఆయువులనువోసి జగతి 

(మతిష్టిం చినట్ర కవి 

(బ్రహ్మా కావ్యరీతినై తి. 

ఐతినంత రుదమ్మ క 

రాంచల చంచత్ కృపాణ 

చకిత ద్యుతిగా; కాప 

య్య కృతోద్దత హుంకృతిగా. 

ఆంతనై తి రెడ్డి రాటు 

మరిత కనకాంబరాభ్య 

అంకృతుడగు (శ్రీనాథుని 

(కౌాఢవద్య యుంకృతిగా 

పోతన్న సుధాధారా 

న్నాత భాగవత కృతిగా. 

క_త్తిగంటముల నొక్కటి 

గా నడిపిన కృష్ణదేవ 
రాయ “భువన విజయ” భవన 

రాజదోపురమైతిని. 

మధుదలోన, తంజాపురి 

వదనములో, నర్తించిన 
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పలుకువెలది పెడీ అంది 
కాకా 

యల (శ్రేంకారమ్మునై తి. 

ఆర్యాచీనాంధ్ర జగత్ 

సర్వతోముఖ (ప్రతిభా 

నిర్వచనము నేయు కవీ 
జ్ఞీకరవచోముకరమైతి. 

నవాం(ధ్రావళరణావస 

ర విభాళచ్చవినై తిని. 

ఐతిసుమా ! నేనే “నా 

గారునసాగరి మెతిని, 
జ ర 

5 అక్షో ఖమ 1956 



ఆత్మదర్శనం 

అద్దంలో నా ముఖమగుపించలేదు.-._ 

శంకర లా అద్దం లో. 

సరస్సులో శయ్యపరచి గురకవెట్టు 

శేరదిందుని మనసులాంటి అద్దంలో_ 

నా ముఖమగుపించలేదు 

నా చూపులు పాతవే 

నా చూపులు విసురుతున్న 

వీ చోపులు పాతవే. 

నా చూపుల శిరోజాలు 

నరసినవా ? కాదుసుమా ! అతేతవే. 

అయినా అద్దంలో ముఖ 

మసలే అగుపించలేదు. 

అద్దం ఆది ఆదర్శం 

దృక్కు_లునే (పతిరోజూ 

దులుపుతున్న వాక్కు_లు. 

ఆదర్శానికి వాక్కుల 

కన్యోన్యాలింగనాను బంధం 

ఆకాశపుష్పగంధం_అంతేనా ? 

x 

కుంకుమ రుసుమకిరీటా 
లంకృత థశరణీ దేవత 



32 

గర్భగుడిని ఉమ్మెత్తలు 

గగుర్చ్పొడుచుకొనివ స్తే; 
నిశ్శబ్దంగా కూర్చొని 

నిరుటిపాట కెవడూహించని లిపిలో 

మహాభాష్యమును (వానే 

నక్ష్యత్రమహాయోగుల 

నడినె_త్తిని పిడుగునే కురి స్టే; 
“కోి_యని ఆర్వంగలేని._ 

గుండెను గాండీవంగా కుస్తరంచలేని-_ 

పాటను ఈకుగా సాచి 

[ప్రయోగించలేని-_ నాకు 

అద్దంలో ముఖమెట్లా అగుపించును ? 
తూరుపు పడమరల నొక్కు 

దారమ్మున మల్టీ మం 

దారమ్ములవోలె కార్చు 

పురోహితుని కాళ్ళ క్రింది 

ముళ్ళముక్కు_లను చూస్తూ; 

చలికారున మంచుతెరలు శాల్వలుగా 

గాహఫ్ నగ్నికణమ్ములు కల్వలుగా 

సేవించిన సహనమూర్తి 

నొసటిపె న రుద్దబ డిన 

మసిగు రులు గమనిస్తూ; 

నిస్పంగతయను నుసుగున 

నిర్వీర్యత దాచుకొన్న. 



తై 
సమదర్శనమను పేరున 

స్వార్థము ఫోషించుకొన్న- 
నా కద్దంలో ముఖమె 

టా కనిపించును ? 

x 

కాలమొక యెడారై శే 

ఖర్జూరముగా మారి 

అళ యెండమావై శే 

అందుననే జలమూరి; 

(బతుకు బురదమడియైతే 

పద్మంలా పైకిలేచి 
గుండె ముళ్ళతీగై కే 
గులాబిలా శిరమ్మూచి; 

తను తానే తెలిసి; లోకమును తెలిసీ 

మనుషులనూ వాళ్లండే 

మట్టినిగూడా తెలిసీ; 

అప్పుడుగాన చూ స్టే. 

అద్దం లోసలి బహుళ; 

అగుపించును నా ముఖమ్ము 

ఆదర్శానికి వాక్కున 

క్రానాడే పరీణయమ్ము. 

15 ఫ్మీబవరి 1957 



చిగందు సల్వలు 

శః 
cig శః ర వ లు 

శ f. x 

క 

శిశిరుండను అసవాష్టువు 

చెచ్చెర రానున్నాడ. 

శీతలాత్యుడగు నెచ్చెలి 
చెవిలోపల నూదిపోయె. 

కలకలలాడెడు పచ్చని 

వలువలుదాల్చిన తనువున 

జీర్ణ పర్ణ వసనమ్ముల 

జేర్చెడు దుర్గతి వచ్చాను. 

శిశిరుడెంత దుర్మార్గుడొ 

జీర్ణాంబరముల సెతము 

ఊడ్చి వేయునంతవరకు 
ఊపిరులను తీయవోడు. 

నావసనము లూడ్చి వేయ 

గా వచ్చిన ఫలమ్మేమి ? 

ననులోకము ముందవమా 

నముసేయగ హేతువేమి ? 
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పై వల్వలనూడ్చీ నన్ను 

సరాభవించిన మాత్రన 

లోవలువల కేమి కొరత 

లోవిలునల కేమి కొరత. 

ఎన్నాళ్లీ విషశిశిరుని 
ఏల్చడి కొనసాగుచుండు ? 

ఎవడో ఒక తేనెమనిషి 

ఏల అనతరించకుండు ? 

అప్పడే నాలోని చిగురు 

టాకువల్వలను ధరింతు 
అప్పడే నాలోని ప్రసూ 

సాల౦కృతులను ధరింతు, 

ఆనాడే నాలోపలి 

అనంత సౌహార్గమధువృ 

నాకంఠము (ద్రాగి లోక 

మళిమై రుంకృతి సేయను. 

ఆనాడే నా తనువున 

అమ కిసల విన్యాసం 

ఆనాడే కోకిలా 

కగును అక్షరాభ్యాసం. 

4 నూర్టి 195 

eee న. 



విశ్వనాథ 
(గుడివాడలో జరిగిన పస్టిపూ రి మహోత్సవంలో చదువబడింది.) 

తనరస (ప్రొఢకవి 

తా జ్యోళ్సి గకలతోడ 

తామసాత్ముల పూర్తి 

మా మాలికలుదించె, 

తన నిత్య తోౌవన్లో 

ల్బణ వచో వీచ్రితో 

ఆకురాలిన గుండి 

యలపూలు కొడిగించె, 

విశ్వనాథ కులాబ్టీ విధుడు ఆంధ్ర సా 

రస్వతోద్యానవన మధుడు. 

అతనికీనాడు ష 

ష్ట్యబాలు నిండెనటి 
బది 

అతని తల వెండిమల 

మె వెల్లుచుండే నిట, 

అతడు మేధను కప్పర 

మటుల వెల్లింఛీ సా 

హితిని నటనమ్ములా 

డించె తన కస్టెదుట, 
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అట్టి కవిలోక స 

(మాట్టునకు కాన్మ.వె 

చ్ణైద నాయెడదతోట 

నెదిగిపూచిన పాటి, 

ష్ షో 

నీవు ధిషణాహం క్రి 

యావచః। సతివంట 

నీవు దూర్వాస[క్రు 
ధావిష్టమతివంట. 

అగుగాక; నన్నయ 

యన్నట్టుల నీ నిండు 
మనము నవనీత సదృశమ్ము పల్కుదో 

రుణ వ,జధారాసమమ్ము. 

విశ్వేశ్వరుని (మోల 

వేయిపడగలనె త్తి 

విజానరత్న దీ 
ద్ర 

_ప్రిచ్చటల్. సాచితివి. 

(బ్రహ్మాండమును ముంచు 

(పాగితర నాగరక 

తాంభోధినాప చెలి 

యలికట్ట 'వేసితివి, 
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భావని _శేణికల 

"పె దివికిసాగి రా 
యా 

మాయణ సురదుమము 
మా తోటనాటితివి. 

వీ బహుముఖ ప్రజ్ఞలోన షడృతువులు 

నిలిచినవి ఏక కాలాన. 

గోదావరమ్మయా 

కాదు; కృష్ణమ్మయా 

కాదు; పెన్నమ్మయా 

' కాదు; తుంగమకాదు. 

వాదులాటిలురాని 

సాదుకిన్నార యామె. 

సాదుకిన్నెరయా మె 

జాలుకన్నియ యామె. 

జాలు కన్నాను జూచి 

జాలిగుండియ పూచి 

కోకించినాడ “వో 

హో కిన్నెరాయంచు 
సీ శోకమే శ్లోక 
మై శిలల్ కరగించు. 

ఎవ్వడా రాయైన 

జవ్వనుడు ? ఎవ్వరా 
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జువ్వమని నీరైన 

జవ్వనుల తలబం౦తి ? 

సీ మెడద మె త్తదన 
మే యటుల రూపించె, 
సీ క్రల్బనాలోక 

మే కిన్నెరను గాంచె, 
ఎన్నీ మారులు తెలు 

రేగి చూడగలేదు 
కిన్నెరను; అది వారి 

కిన్న దిగ కన్సించె. 

ఓ కవిబ్రహ్మ! నీ 

లో కనులమున్ముందు 

ఒక సన్నవాగు నా 

యిక నోలి భాసీంచె, 

తన సతిని వెదకు నిర 

హిణీవోలె కన్సించె, 

పడతి కిన్నెరసాని 

* తడలలో; అమె [క 

న్నడలలో; అమె ని 

ల్కడలలో, సుడులలో 

కడలేని సుంత తడ 
బడచోని స్రీక్రైత 

* రేడలు = శిరటాలు (కెలంగాణా మాండళికమికి] 
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నడచెడంగులె కానుపించు మా తెను 

'పెడదలను యాలిలూగించు. 

అతివ కిన్నెరసాని 

శ్రుతిలోన, ఆమె రుం 

కృతిలోన, అమె మధు 

రుతిలోన, గతిలోన 
అశిమసృణ మైన సీ 

అమృత హృదయములోని 

సంగీత మే చెంగలించు స్వర్ణ దీ 
రంగ త్త రంగాలమించు. 

నెలత కిన్నెరసాని 

నిటూర్చులను దించ 
ట్ 

అబల కిన్నెరసాని 

హా యంచు దు;ఖభించ; 

చాన కిన్నెరసాని 

(ప్రాణాల సెకలించు 

ఎడ్సునకు దిగులుపడి 

గౌడ్సులే రోదించ; 

నీ మిసిమి మనసు కన్సించు జాలి వ 

న్నెల గుండెలందు వరించు. 
ఇ 

స్ జనవరి 1956 



రక నేల 

అహంతాతిరేకమ్మున 

అంకసిత చ్పేట్రీ సద్భ 

గమృత పాత్ర కోలుపోయి 
ఆందోళన పడుచుంటిని. 

సాటివారి సాయముతో 

సముద్రమభనము చేసితి 
అడుగడుగున కమృతభాండ 

మాళాపేరణ సేయగ, 

అయ్యయ్యో ! ఇది యేమిటి 
హాలహల మహాజ్యాల. 

పుండువడిన పాదమగ్ని 

కుండమ్మున పడినలీల. 

' నా దురహంకృతిచే సం 

మైక్య మహోద్యమమున సా 
ధ్యమ్మని ఆశించినాడ, 

పదిమందిని ఒక్క(తాటి 

పెనదేర్చి, నిష్పాటిత 

మందరమును మంథన సా 

మృగిలోన జేర్చినాడ. . 
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దై త్యుల చెతము నౌ ఉ 

ద్యమ క్ర్తలలో గణించి 
సర్పేందుని చుంచుదువ్వి 
సహాకారము హపొందినాడ. 

ఇంత సహాన భావముతో 

కంత శాంత మనస్సుతో 

కృషిచేసిన సాధకునికి 

విషజ్వాలమా ఫలితం ౭ 

అమృత సిద్ది కాలేదని 

ఆందోళన మొందుదునా ? 

పహొలవాల దోధనమున 

కాక్రందన నేయుదునా ? 

ఎవడో ఒక భూతేళుడు 

అవతారము కట్టనిచో 

హోొలహాల మణగిపోదు 

అమృతము చు కొబికి రాదు. 

మా సంభిముతలోనే ఒక 

మహా భాశ్షరుని చు కిదీసి 

హిలహాల భకణ కా 

ర్యసంపూ_ర్తి కావించద. 



43 

నడుమ పుట్టినట్టి విషము 

నడచి వేసిన పీమ్మట 

అమృతోద్గమ మేలకాదొ 
ఆ సంగతి కనుగొందును, 

24 ఫ్రిబవరి 1956 



సూ ర్యు గ్గు 

కవితా లోకమనరై న 

కౌస్త సేపు “భూగోళం 

మాటవిస్మరి౦చి సూర్య 

మండలమును చూడుడు. 

గుండెపైన ఆశయనే 
కుంపటితో పగరి౦కా 

ప్రయాణించి చెమటోడ్నని 
బాటసారి సూర్యుడు, 

తాను పడిన శ్రమకు ధరణి 
తగ్గిన ఫలికమివ్వకున్న 

ఓకనొటికి సమ్మెచేయ 

ని కూలీడు సూర్యుడు, 

19 సవంబరు 1955 



యు జ జ్జ అం 
(అం_భపజళ్ wi సందర్భంలో _వౌసీసది) 

గగనమ్ముపై బిర్రబిగిసి కూర్చున్న గం 
గను నేలసే క దించిన భగీరథునివలె; 

ప్రతి తెలువాడు శిఖరితమ_స్తకముతోడ 
కన్స డెను నవ్యాంధ్ర కల్చ్నద్రుమము సడ. 

తలజడల్లట్టగా అలనాడు సగరు ము 

న్మనుమండు సర్వహించెను దుర్శరతపమ్ము. 

(బ్రతుకునే ఇంధనప్రతిజేసి మా తెల్లు 

వాడు సాధించ నీనాడు యజ్ఞఫలమ్ము. 

ఇది సునకదృష్టమ్ము ఇది సుధాళ్లి ష్టమ్ము 

దిన్యాత్మకుల కే సంసేన్యమానము సుమ్ము, 

తెల్లునదులందు గుండెలు మున్గ స్నానమ్ము 

లొనరించి సాగిరండో శుభ్రమతులార ! 

అమృతమున కా(మ్రేడితమునై న ఈ యజ్ఞ 
ఫలమారగింస బంతులు దీర్చి కూర్చొనుడు. 

ఎవరి భాగము వారు ఇవతళించిన చిత్త 

ములతోడ స్వీకరింపుడు సుమ్ము విబుధులై. 

మీ బంతిలోనే సుమీ ఫొంచెదరు వేలు 

పుల పూతలో విషాత్ములు రాహుకేతువులు; 



46 

చిరతప సృంప్రా ప్ప జీవఫలమున రేణు 
వంత వారికిదక్కెనా (ప్రళయ మైపోవు. 

దివిజులెవ్వారొ ? రాహువులెవ్వరో ముందె 
ధీనికషముల పైన తేల్చుకొనుడీ మీరు. 

అనుభూతఫలులు అమృతాత్మకులు తెల్లులపు 

డొక్కాకడు రవణిల్లు రుక్కునలె బుక్కువలి, 
గి | 

గురులు కిన్నరులుగా గిరులు మేరువులుగా 
అడవి చెట్లన్ని కల్పానోకహములుగా; 

మనసమీకృత విశాల నవాంధ్రదేశమ్ము 

విలసిల్లు నవమానవుల స్వర్గసీమగా, 

ననంబరు 1904 



దివ్యమానవుడు 

నేను దానవుని నెతము 

నిర్ణించిన మానవుడను 

కాని మానవుని జయించ 

లేని లోని మానవుడను. 

వెదురు బొంగులో దాగిన 

మృదురసా_త్తనాదమునలె 

హంసముక్కులో నక్కిన 

అతిలోక వివేచనవలే; 

మానవపదవాచ్యుని ఎద 

మలకలలో మరుగువడిన 
అజ్జేయుడనేను వివే 
కళ్టేయుడనేను సుమా: 

ఒకని నీడజూచి మరొక 
డుల్కి_పడిన విషమ వేళ 
ఒక్క గొంతుపె మరొక్క. 
ఉక్కుచేయి మసలు వేళ 
చూడలేక నోరురాక 
(సుక్కు_వడిన మానవుడను 

చిత్రమైన వ్యూహములో 

చిక్కు. వడిన మానవుడను. 

అసహిష్టుత యుంరూనిల 

మె విరుచుక పడినప్పుడు 
జు 
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పశుతతషం ఉరుతమస్ప 

వృ్యశమొ ముసిరినయప్పుడు; 
ఆలంబనరహిాత మైన 

ఆత్కవోలె నిల్చియుంటి 

బె న్నేహాబలమ్ముననో 

ఇంతదాకా వెల్లుచుంటి. 

నౌ క్ర్రిని రాకాచం 

దజ్యోత్స ఎల బంతిలోన 

సరి గద్దియ నితడు కాం 

కా లేశము లేదు నాకు. 

ఆశించను గగనధునసి 

మామాంభోజము లెన్నడు 
మట్టిలో విరబూచిన 

మల్రియ అిష్టములు నాకు 

నాచుట్టు (భమించెడు అం 

ధలోకమును వెల్షించగ 

(బతుకును కపమువలె ఆ 

ర్పణ సేయుట [పియమునాకు. 

నేను కోరుచున్నది కుం 

'దేటి కొమ్ముగాదు; (పక్క్ళతి 

యందు (పతిపదమ్మునందు 

ముందునిల్బు పడార్థమ్ము. 



త్తం 

అది అమృతాంధసులె నను 

అనాదించని ఊంహాము 

జఅన్నెరిగిన (ప్రతి వానిక్ 

చున్ని ధానమదడి సేహాము. 

డూ న్నేహమనోకాభావ 

నా సన్న పితులతలోన నేను 

పాలకడలిలో వెన్నుని 

ఎల నీలగానుందును. 

చుత కాశ త్ల 2 సుతఖిఫై శబ మొ్యుక్కటి 

తర౧౫ తిన చాలు నాయె 
PTR. | 

శతంద సందులందు కోటి 

నందనాలు గుభబాళించు. 

ఇక చాందీమయ దృజ్యాూ 

లిక (ప్రనృతమ్మన చాలు: 
నా మనస్సులో పుల్కు_.లు 

నారువోసినట్టుతౌను. 

ఇదు గుండియటతొక సూ(తస్ప 

కురుల. కలిసిన చాలును; 

హోాంగి నింగినండుకొందు 

చల్లా గోళ రాచి దమమిుంం అతికినటు. 
{ a 

నా 
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స్పటిక స్వచ్చములుగ చ 

వాసించిన అంతరంగ 

మఘులతో త్తురు చారలు 

మిలమిలనుని కదలాడగ; 

తన గుండెను చీల్చి దేవ 
తల కమృతము వంచి పెట్టు 

చం|దునివంటేి మహాత్ముల 

కయ్ముగస్తు అగుచుండగ; 

నాలోపల నేదో మం 

నరగిరి అటిటు కదలి 
డం 

నట్టు తౌను; కాలకూట 

ముటిపడినయటు తాను. 
యు హూ 

పువు రేకులలో పర్వత 
మూలముుల పెకలించెడు 

వ్యజేయ మహా సంక 

ల్పమ్ము నాందిపల్కు నాడు; 

దిన జగదుధిరక౭కో 

దీప మనోవర్తులు చ 
నని స్నేహా స్పర్శన యమా 

(తమున వెల్లిపోవునాడు; 
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sy సము పోలిక గుట్టలు 

పుట్టలుగా పెరిగిన 

ఘాంస నేలపుట్లమె 
లి టర 

బ్విష చివుర్చునాడు: 

3 J 

fb to 

నాపై కన్చడు మానవ 

రూపము సార్ధకమ్మగును 
నౌ సంజ్యరితాత్మకమృత 

కాసొర స్నానమగును. 

నేను దానవుని నె తము 

నిర్దించిన మానప్పడను. 

కౌని మానవుని జయించ 

లేని లోని మానవుడను. 

ర్త wt 

శత రగ OAH 

క. 



జన్మదినము 

నేసు జన్మించి ఒక లిప్తయేనికొదు 
అప్పుడే అద్దములు ఇర్వదై దు రెక్క 

లార్సి, గొంతెత్తియార్చి, కౌలాద్టిలోన 
రాలిపడెనందురదియె చిత్రమ్ము నాకు, 

మీ క్రనులశేను కన్చింతు మిసిమి చిందు 

పాశ్రికేడుల బంగారు ప్రాయమందు; 
కౌని నమ్ముడు చీకటి కడుపు జీల్చి 
బయటపడినట్టి వెల్తురు పాపనేను. 

ఎడదను గానుగాడినటులే యనిపించగ, ఎందువిన్న సాం 
భ్యడమరుపాళి అట్టహసిశ మ్మొనరించగ, బిట్టు సంకటం 

పడియిడిసట్టి కేకలకు భాష్యము నెప్పుచు, గాలి ప్రోగులో 
నుడులకు కావ్యతాగరిమ నూల్కొనటేసితిరా విముగ్లుల. 

అంధతమ సాంగనా జటాదింధమంద 

మంద విసృమర భద్యోత మల్లి కాధ్వ 

ములసు జీనస ఘంటాధ్యములుగ నెంచి 

చేల్వడితి లెండు గతనయో వేళలందు. 

ఎదో వెల్లు కరళ్ళు (త్రొక్కినటులై ఏదో మహాసొంభే 
యీ దుగ్గమ్ము నురుంగులె త్తినటులై హృత్సీమపొంగార నా 
యీ దేహమ్మకి కుంచితమ్మయి మన స్వే మో సుధాభ్యంచిత 

మై దివ్యత్వమ్మునందనిల్సితినిగాడా లోక మందీ గతిన్, 
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(a) 

జ స్ట 

అదచిసి సత్సిరిమ్యులు ఓక 0దోరి దె పుటటాలువొల్చిక 

నృడీనవి నాయెిడండతెరపె ; జడివాసలు సా మధూపుముల్ 

ఫొడిపొఢిగాథుప౮ సదలిహటోయినవాసయి; ఏి౦తై సీ ర్ట 

నృడస్పగగా సుధారసమునన్ ఫలిమైన నసంఠరాగముల్, 

లో 

వినాటలసు మేని ఓఉగథువారిన గొంఠు 

కలను గాంధరః శాలలుగ సెంఛీ 

ట్రటిలోస సాగి యంశటి శ్రుటితమ్మగు 
సెరుప్పలలో ముని విటిప్పఠెంచి 

సవనాటొశికి గీతుపడిసి మబ్బులలోన 

ELE భరచ్చాయ లెంచీ 

రట్య౦త మాధుసౌరభ్రము వీచిన పూరి 
పూర్ణ సుథాధాందములుగ సంచీ 

ఎపీ న౦ంళతముఠథి షట్టీదివియలంట 

మెలికపటు నె Cre గాలిమెట్ట dy 
w mf టో జో 

భి సె ఏదొ బటు ఎ లాగనీసు 

నంగుపొన్నట్లు తాహాంఛినాడ నాడు. 

[గ్ "8 [1101 



విశ్వదాత 

రీ విశ్వదాత ఓహో యశ;స్నాత సీ 

నుత స్మ తికి అక్షరాంజలి నివేదింతు. 

నినగాక మొన్న 'మొుల్చిన నేను సీ చిరం 
తన కీర్తినే వృత్తమున గాన మొనరింతు. 

నేడు హసియించి మర్నాడు వాడెడు మర్ణ 

పూలు నీ శాళ్వత యళోలాంచఛచనములౌొన ? 

కౌల్దారిపడినట్టి గగన యిరి సీ మహో 

న్నతకీ ర్తిమూ ర్హికే గతిని ఉపమానమగు ? 

గాలితాకిడికి గగ్గోలువడు తెలిమబ్బు 

తున్న న్ స్థిరరీర్రితో నెటుల తులదూగు ? 

ఒకమారు సీ కళాత్మక ముఖము కొన్సింస 

కలుష హృదయ మ్మెన కలశాబ్ధియెపోవు. 

ఒకమారు ధ్యానము[ద్రిక నున్న నిన్నెన్న 

లఘుచి_త్తమెన కై లాసగిరియైపోవు. 

కలుషిత జగత్తులో కౌలూని ఆత్మను శి 

వాంకితము చేసితివి; సంకాన పద్మమటు. 

సాహీతికి ఆత్మదర్శ నము కలినదయ్య. 



ఫ్ 

స్త యెముక లనట్టి చేయి ఎంచరొ సర 

స్వతులి దరీ జేర్చి గ్రీయుకుల డేసినదయ్యి. 

ప్రాఫంచిక విభూతికోఫాటు సచ్చిదా 
నందానుభూతి పెంపొందజేసిన మునివి, 

కేవల దారుణ శిరో వేదనయె కాదు 

మానసికరోగములు మాపిన భిషజ్యణివి. 

ఒకవంక నిగమ సమ్ముఖడవై వేర్వంక 

ఉప్పు సత్యా(గహపుటుద్య మము నడిపితివి, 

సతత లింగార్ననా సంతృప్పుడవె క్రొర్ర 

నరుడె సర మేఖడని హరిజనుల చేరితివి. 

ఎటనుంటినో నేడు? ఎటినుందువా శీవా 

నందలహరీభేలన మరాళ రాజమన్న. 

ఏమంతుషో నేడు? ఏమందు వోంకౌర 

మంజుల (కేంకారమయ మయూరమనీపృ.. 

9 ఏ ప్రీ 1097 



తఆగసు వెలుగు 
ర్త 

. ససుమమొ్మొక వజమె, 

హుసిదోవని సంకల్ప 

మక పాళుపతాస్త్రమ్మై 

చికిలివారు శస్త్ర మ్మై 

శిలీభూతమలినాత్కుల 
శేషిత రక్షః (ప్రకృతుల 

సినుమంటల నెట్టినట్ట 

సుభ దినానుభూతి మర్ల 

సురఖిళించె గుండె తెరల,., 

గత వర్షానవకమ్మీ 

గతియే నాలోన నొక్క. 
చలచల్ల ని అమృత పరీ 

మళల హరికి వీచిపోయె. 

ప్రతిపర్యాయం నాలో 

శతచై (త్ర రథాలు విరిసే 

స్వేచ్చా సక్షొల నెత్తి 

చిత్రమగు రథాలు నడిచి. 

గుండె పొంగులిడి హిమాద్రి 

తొసనె త్తమ్మును స్పృృశించె. 

ఆపై సాకృత తేజో 
రూపము సాక్షొత్క_రించె. 
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దాస్యమనే నల్లి మందు 

కరతరాలనుండి (మింగి 

స్పృహదప్పిన మా దొతిని 

ముహుర్దాగరితముచెసి; 

పారతంత్ర్య భావరజః 

పటలి సరిచ్చన్నులై న 

మాదృఫలను లేవదీసి 

మానవతను నూరిసోసి: 

గ్ర 

శ లమ్మున లీనమామె. 

ఆ శేజమె మానవ లె 

అరకు సేవ్యమానమయ్యె. 
గి 

చల గ నా తేజము హిమ 

ప్రతివత్సరమున అగస్టు 

సర్వదినమ్మీ వెలుగే 

గుండె గుండెకొక రీపాం 
కురమునుంచి మాయమౌను. 

మరలనదే తేజము నీ 

సరిమాయము దరిసించికి 

దాని యడుగులందీ గీ 
కమును కాన్కగా నుంచితీ. 

న me 1h 
క 

as sherri rt 



కడలేనికడలి 

ఎమిపల్కుదును నొ 

దేపాటిగొంతు ని 

_సందమ్ముగా (మోగు 

సం[ద్రమ్ము ముందు. 

ఒక రెండుమార్లు గాం 

తుక నె_త్తితినో లేదో 
విమల గాంధర్వమ్ము 

పిగిపోయిన దనిరి. 

ఒక రెండుతీర్ల ని 

తిక లొ _త్తితినో లేదొ 

వాగ్గేవతకు మోము 

వాలి పోయిన దనిరి. 

విశ్యమానవుల ని 

ర్వెదవేదధ్యనుల 

వినిపించు రత్నాక 

రుని ముందు నేనెంత ? 

బడబాగ్నులను గుండె 

యొడిలోన ముడుచుకొని 

జలచానమురముల వి 

శంంభరను లాలించు. 
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చ్చెడు వేదనోర్కెకల 

నాక మహాయోగి బో 

తిక ని(గహాము సేయు. 

కడతఠతు ఇయదుదుగ నిఅం 

౨డినపుడు నేను వె 

తె్యలనోదును (పభాత 

వేళ దివ్వయలిల. 

తన తనువునుప్పు న్ 

తను నిచ్చి తోకాల 

కలనాడె అమృతాంశు 

నర్పించినది కడలి. 

వీణాత్యక్యమ్యన 

పృథ్వి సాహ్మసదళ 

వద్యుమగుటుకు కడడ్ 

పత్యతమగు సాతి. 

కడలి తరగల యోగి 

కముగ నాతోకింప 

కనిపించు అపికందు 

గా చిని కావ్యాలు. 



కడలి తరగలలోన 

ఎడదల ప్రతిష్థించ 

వినిపించు మహతి కం 

చని దివ్యనాదాలు. 

డిసెంబరు 1956 



అదిహెదరాబాదు 
మ్ 

(అంధ పేక్ అనతేరణదిసంనాడు (వానీన “గైడు! గిం) 

ఇద్మిహైదరాబాదు ఇది హైదరాబాదు 

ఇది భిన్నసంస్కృతులు ఎదిగి పూచినపాదు. 

ఇచటి నుల్కిభ రాము (ప్రచురిత మ్మొనరించె 

తెలుగు భారతిశింజినుల మంజులస్వనము. 

ఇచట గోపన్నచేయించె తన బతుకు నె 

ద్చించి సీతమ్మకొక “చింతాకు పతకమ్ము’. 

ఇచటి తెల్గులవాణీ ఇచట ఉర్దూబాణి 

కలసిపోయినవి ముకా (ప్రవాశములట్లు. 
లి గ 

రావోయి తమ్ముడా రమ్మురాయలసీను 

నుండి సాగరసీమ నుండి నెల్లురి నుండి. 

పొగబండి డిగ్గి సూటీగ పొమ్ము సంభ్రమా 

త్మకము సాలార్జంగుని కళానిశేతనము. 

ఒడలి వంపుల దెల్బు తడిచీరెతో నిల్చు 
పడతి కన్సడ సిగ్గుపడబోకు చిత్రమది. 

తెలిమేలి ముసుగులోపల మెత్తగా నవ్వు 
జవ్వనిన్ గని చేయిసాచకుము శిల్పమది. 

ఒక కొన్ని దినములుత్సుకత ఫొంపిరిఫోవ 

దర్శించుమా కళాదర్శ నిలయాంతరము, 
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అప్పడు కనవయ్య జలదాంగనలతో సరా 

గములాడు చార్మినారు మనోజ్ఞళ్ళంగముల. 

అటనుండీ విశ్వవిద్యాలయమ్మున క్రేగ 

వోయి అది ఇందసభ నుండి రాలినతున్మ. 

ఇస్లాము సంస్కృతిని హిందూమకాత్మనొక 

అద్దానజూపు హర్మ్య (శ్రేణులను గాంచి: 

భంటాసఢథమ్ములను గడచి విశ్రాంతి 

సాగిపొమ్ముహు సేను సాగరతటమ్ము పై. 

అచటనొక గడియ స్తపైన కూర్చొని తాన 
(pn 

మాడుము సమీరవీకాంబుకీకరములన్. 

'హైదరాబాదింక నీదే నుమా! నీవు 
వలసవచ్చినవాడ వనుకోకు కలనై న, 

సహనమే నీకు భూషణము; దానిని దాల్చి 

తెలగాణ నిన్ను గుండెల కద్దుకొనునయ్య, 

బాసలో నొకకొంత యాసవిన్నడుగాక 
వేసాననొకకొంత వింతకన్సడుగాక. 

అయిననే మాయెనయ్యా తెల్లులందరికి 

నంస్కృృతియొకండె పూసలలోని దారమటు. 

14 నవంబరు 19 



ఫశ ఆ పిల్చితివి 

స్ పిల్చితివి మదించి 

నిశ్శబృ్దమ్మలమికొనగ. 

నా యెడంద అంజనా(ది 

యె, అంధతమస గుహమై 

కాలోరగవిషసమ్య్మూ 

రృాలసమైయున్న వేళ; 

సీవు పిల్చితివి మరింత 
నిశ్శబ్దమ్మలమికొనగ. 

ని పిలుపున తేనియ వీ 

ఇకియలు మూల్లునను కొంటినీ. 

సీ పిలుపున పికీగళ 

వ్యాపృతి గలదను కొంటిని. 

ఎలనాగల కన్నుల దా 

రులలో మెత్తగ నడచెడు 
కలలకాళ్ళ సవ్వడినీ 

పిలుపున గలదను కొంటిని. 

కాని నీవు పిలిచితివిం 

కా నిళ్శ్ళబ్దత సేరగ. 

(మోసి (మోసి పారవశ్య 

మును పట్టగలేక తెగిన 

నట స్వామి దక్షిణ చర 
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నూపురమ్మనగాను. 

లికి పలికి తారాధ్వ 

చసారితన్వరమై ముడి 

జదది మూర్చ వడిన వసం 

చై తం(తికనై నగాను. 

ఇపుడిపుడే [మోయుదునని 
ఎడడను కిన్నారగ మలచి 

స్వరనిర్జయశంకా కై 

_స్తబ్ద జీవనుడనె తిని. 

సుం తపక శబ 

హోశ్రండమ్మును నింపుకొనక 

ముందుగనే సీ రవతా 

ము(దైతాత్మకుడ నై తిని, 

Ag 

మరల నీవు పిలువుము హిమ 

గెరి వీపు చురుక్కు_మనగ 
తుతదగలించు తరుణసూర్వు 

కెర౭౩ కళాగము్మువోలె. 

మరల మరల పిలువుము ఊఉ 

న్య త్తాంభోదద్విప మ్ 

_స్తేముల నెచ్చరించు విద్యు 

దంకుకో(గధారవోలె. 
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మరల నీవు పిలిచిన పి 

మ్యట చూడుము నా యెడంద 

ఏకకొలమున డమరుక 

మై కళ్ళపిమై మైగును. 
కీ జూన్ 1956 



సురభిళాత్మ 

ఇవి నా యెదలో చుక్కల 

పువుల పరిమళమ్ములా ? నభోంగణవిచల 

న్నవ శంపాతరుణీ గా 
త్రవల్లికా సౌరభమ్ములా ? పొరలా డెన్, 

ఈ సౌరభ సమీర మా 

లా సర్వణమున హృదంతరజ్వలనశిఖల్ 

భాసిలె వెన్నెల వత్తులు 
గా, సుమకోమల దళాలుగా, చ్నితముగా. 

Fe ంబిడగలవలె చెల 

చేగెజు ఎ మాత్సర్యధూమ రేఖల ల నేనో 

రాగామృత థానమ్ములు 

య. సాగిపోవు తీరులుదోచెన్. 

a 

కనులముందు నిల్చిన అంధకార సాంద్ర 

యవనికలు ; ర్రమక్రపుముగా నవిసిఐ స్త న 

కనబడెను వెళ్గురవ్వల చినుకు మిణుకు 

మిణుకుమని మెడు శ్యోతిరిం గణగణమ్ము. 

ఎదిను ద్వేషము తెరచాపలె త్రినపుదు 

ఎదుట చికటిదస్ప కన్చించదొండు 
ఎదను స్నేహము సురఖభిమై కదలినప్పడు 
ఎదుట వెన్నెల మొల్కలే యెదుగుచుండు. 
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సండుటాకులురాలు కబ్దములు విన్న 

నౌ నునళ్శవణమ్ముల కీనాడు నేత 

మల్లియల వెండీయందిలు ఘల్టురనిన 

పదములల్లి నల్లన వినంబడుచును౦ డె. 

cA న్ను లోలోపల దహించుచున్న ద్వేష 

వహ్ని నమృతీకరించిన పరినుళముళె 

పదములై రసాన్నదమురై చిదికినట్టి 

నా మనోంగణమును నందనముగ నలదె. 

ఎన్ని బుతువులు గడీచె నా కన్నులెదుట 

మబ్బులవలె, వెన్నెలసలె, మంచులవరే, 

ఎన్నరై న నేటివలె నా యెడద సురభి 
శించెనా ? నందనము మోమువంచు కొనగ, 

ఈ సురభికాత్మతకు నేది హేకువగునొ ? 
ఈ మసృణ రాగమున కేది హేతువగునొ * 
నిన నౌను వాసంతరమానిబద్ధ 

చారుఘుసణ చేలాంచల ఛాలనమ్ము. 

పృడమినీ సరీమళప్లతముగనొ నర్చు 

విపలకొతులరాక లబ్బురముగాదు. 

ఎడదను సరీమళాల ముంచెత్తు నట్టి 

హూలనలి పృల్కారీంత యపూర్ణమౌను, 

20 $s 19006 
ర తట అంక 



చంద్రముఖి 
అలరులను తలిరులను 

వలువలుగ మలచుకొని 

పూర్ణేందు వీంబమును 

మొగమందు ముడుచుకొని; 

అచ్చరలు రిచ్చవడ 

వచ్చి నిల్చినదొక్క_ 

మచ్చెకంటి మదీయ 

మానసాంగణమందు. 

ఎవరవమ్మా సీవు ? 

ఏమేమి ? "దుర్ముఖి" వ? 

ఇదియేటి పేరు నే 
నేనాడు వినలేదు. 
నినమొన్న “మన్మధుని 

గనినలోకముకనుల 
కీవు దుర్ముఖివిగా 
నేక నృడితి వేమొ ? 

ఎవరేమియన్న నీ 
వనతరించిన వేళ 
అమృతోసమానమ్ము 

అక్షరాల నిజమ్ము. 

అద్దాలనుండి మే 

మమృత సం[ప్రా_ప్తికె 

అబ్టినుధనము నేయ 

హాలాహలమ్మొదవె. 
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హోలాహరిము (మంగు 

అభ్రయుండు అభవృండు 

అవసరములేకయే 
అది యమృత మైపోయె. 

అమృకోదయమ్మగుట 

అంతకష్టముగాదు 

అగ్గాని అనుభవ 

మ్మతి జటాల సమస్య. 

తగిన వారికి సుధా 

దానమ్ము సేయగల 

అపర మోహినివట్లు 

అపతరించితి ఫీవృ, 

'రక్కసుల నీ మొగము 

విస్క వీష్కన జూడ 

దివ్యోాత్మకులకు అం 

దించుమీ అమృశతమ్ము, 

అమృత మందగలేక 

కుమిలిపడు దానవృలు 

నిన్ను దుర్ముఖియంచు 

నిందించెదరుగాక. 

అమృత ప్రపానయో 

గ్యతగల్లు దేవతలు 

చంద్రముఖియని నిన్ను 

సంస్తుతింతురు గాక, 9 మార్చి 1001 



ఆరలు. 

ఆశలు మరాళ గరుదంచలముల్ 

అవనిపై జారినట్టి శపాస్పరల 

అలసిపోవని కటాకొంచలములై. 

నన్నెగురవేనె వెంటనె [క్రిందబడ(దో నె. 

మ్ల eg %: 

పొడమెనొక వింత అనుభూతి; నాతను వెల్ల 

ఎడదగా రూపొందు రీతి, 

కడకొక్క. పువునై నగాకయే నను నేనె 
విడిపోయి పరిమళము నై తి. 

చెనల నాసికలందు (ప్రసరింతునా లేక 
దివిగుండెలోన గొండిలి నేతునా ? 

కసిదీర అప్పరో గజగామినుల యెదల 

మసలి ఉన్మాదాగ్ని మండింతునా ? 

ఆదలింపబడితినే నాశాసువర్ల శ 
లారోహణము సేయనపుడు. 

les: హోాపరాజ్ముఖుడ ఊహాంగనా సఖుడ 

నేమందురో చూతునిప్పుడు. 

తొలిమబ్బురాచకన్నెల కొప్పులూపి రా 
చును చుక్కలనెడు మల్లి లను. 

మెజుపు దొరసానులను వెరపింతు దోతునసి 
మేని జర్హారుటొచ్చెలను, 
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పొరిడొతొంగనరి ఫట్టీకెచ్ళి ఫలాశ 

ఏతరికు సెండ్లీ సయింటు, 

సెంటేటీ సొగసు కత్తెలు సెపగిరి సలి! 

గిలిగింత లిడ సంతసీంటు, 

# క గ 

ఆశలను దిగగ్రావిన్టీ వొదే తొనీ 

యంత స్వళ్ళగ ఎగసీఫ్రోవ. 

బ్రితుపను సరీమళ ప్రతిగా మలగుకొన్న 

వానికే పరిధులును లేక, 

ర అగష్టు |. 

క్ష 1 దాటక పాం 



జ్యా లొ నము ఖు 
(ఇటీవల ఇరాకులో జరిగిన విస్ట్థవం గురించి) 

జనహృదయం నిద్రించే 

జ్వాలాముఖి, 

జనహృదయం జడధిలోని 

బడబా శిఖి. 

ఒక్క_మాటు జ్వాలాముఖి 

ఒళ్లువిరిచి దూకిందా ? 

ఆగవు ఖిల్లాగోడలు 

ఆగవు బంగరుమేడలు. 

ఒక్క_మాటు సు_ప్పజడధి 

రెక్కలు జాడించిందా ? 

ఆగవు చెలియలి కట్టలు 

ఆగవృ చెట్టులు గుట్టలు. 

జగతిపైన జ్వాలాముఖి 

జడధిలోన బడబాశిఖి. 

ఎక్కడఉంపే యేమిటి ? 
ఒక్క_గొంతుకే రెంటికి. 

చైతన్యం జ్వాలాముఖి 

జాతివాచకములందును, 

సౌజన్యం బడబాశిఖి 

సమానార్థకములందును. 
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ఆ నహాదయం కనుక్కునే 

సరళరితి ఇదో చూడు. 

చై_తన్యం సౌజన్యం 

సంకలనంచేసి కూడు. 

చై ఆన్యం సౌజన్యం 

సౌజన్యం చైతన్యం 

రెండు కఠలిపితే నిల్చే 

దండిళ క్తి జఆనహ్యాదయం. 

ఆనహ్బూదయంతో ఎప్పుడు 

సయా్యటలు వనికిరావు. 

జా్యాలాముఖి ఎ క్షణాన 

సటలెత్తునా చెప్పలేము. 

నిదించె ఆనహృాదయం 

నున్న మొన్న యమేతొా_న్నదడి. 

అప్పుడ యిీనిన బెబ్బులి 

ఆదెపైగా ఆకొన్నది. 

బెబ్బులి "పెడబెబ్బలతో 

త బ్బెిబ్బయొ్యను తోకం. 

"పెను పంజా దెబ్బలతో 

విలవిలనమున జంబూడం.. 



రాచరికం నడుము దెబ్బ, 

కే చెల్త్లాచెదరై నది. 

జాషాలాజిహాలఅను నాచి 

సిలాాభండాక తేచి 

ఊఆంగసాచి వస్తున్నది 

భంగపడ్డ జనహ్బృూదయం. 

కుతి ఎడాది ఎడద విరిసి 

పరాగమై ఎగిసెనురా 

(వతి “కజురచెటుి విజయ 
జై అం 

పతాక మైై ముది నెనురా. 
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ఇసుక నిండినట్లి బ్రతుకు 
తిదుసులందు ఈనాటికి 

కందెన చు్తు భాగ్యం 

కఠిగిందెిగదా తం. 

ఆరేబియా జాతులక్ 

ఇరాకఠ నేర్పిన మాడం. 

చాజకియ రంగాన యి 

దానుకు నూత నమహీఠం. 

దత వా ene 

sre తప్పుదు లే. 

(పక్ళ_ యింట ణోడ్రానును 

మట్టుక (వేలాడుతున్న 

మాగచూదిన రాచరికం 

కులుకు... నక తవ్పదుటలే. 

ఇక్షూూరస్వా మ్యుజాతి 

కాలంతో కేలుగటిపి 

జునుక్ దిబ్బలను పచ్చల 

చుంంమిమికలల నిలునులే. 
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నెత్తురు లొల్కిన నేలలు 

అ _త్తరులను చిల్కునులే. 

గుండులు (పేలిన వాడల 

గుండెలు సయనించునులే. 

ఇది (ప్రజకూ కవికీగల 

ఎద బంధంరా తమ్మీ 

మధువాసితమైనా యిది 

మట్టిపాటయే సుమ్మీ, 

29 mE 198 

nami ban 



కణ్యయో గి 

వెల వత్సరము లాకుల 

వోతె దొర్హిపోయినంత 

మళ్ళీ ఒక కణ్వయోగి 

మన భూమిని అవతరించె. 

అతడు జనసమాజము్ముల 

కవల నిల్చువాడుకాడు. 

ఐన నతడు కణజ్వయోగి 

అచ్చమైన కర్మయోగి. 

అతని వచస్సులలో ఆ 
ర్షతపళ్ళ కులు పండెను. 

అతని చూప్పనీడల ది 

వ్యత్వము కాపురముండెను. 

మానవ రుధిర లిలీకె 
మతులాతని కినలాంగు 

క్యంచలముల తాకిడిచే 

అమృతాత్మకులై పోయిరి. 

బహుచిత్ర; మ్మతని గాలి 
పర్వగనే సింగమ్ములు 

ఏనుగులకు స్వాగతమిడి 

“ఇష్టాగోస్టు"లు జరి పెను. 
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పెనుడేగల పావరాళ్ళ 
గని వాటిని చేరదీసి 

బొట్టుదువ్వి మెలమెలగ 
ట్ర గ 

జొవ్వీప౦డ్లు దీనిపించెను. 

కారడవిని తపోవనము 

గొ మార్చిన కర్మయోగి, 

కణ్వయోగి గాక వేరు 
గా తలచుటకేది తీరు? 

ప్ త్వ్యమ్ములలోన స్నేహ 

తత్వమ్ముల పిండువాడు 

యోగిగాక పై వేసపు 
జోగి యోగి యగునామరి ? 

మన భూమిని మెట్టిన సొ 

మోన్యుడతడు మాన్యుడతడు 

ఖొతికలోకములో నే 
బ్రహ్మత్వము జూ పెనతడు, 

మనిషికి మనసుకు జరిగిన 

ఘనసం గ్రామంలో పలి 

మనస్సుకే దిగ్విజయ 

మ్మనీ చాటిన ధన్యుడతడు. 

3 ఫ్ర బక 1004 

———™ 
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ఎండవలె పుండిపోవు రాకేందునదన 

రమ్ము మద్భుజాయుగ సంజరమ్మునందు: 

మనకు తొలినాళ్ళ పుల్కరించిన కడింది 

మమత లట్టుల నింగిలో మబ్బులూరె. 

కొదమలేగలకు పాల్గుడుపగా పరుగెత్తు 
ఎండుపొదుగుల ఆలతండలట్లు 

పరవాహినుల బదాబద లొనర్పగసాగు 

శరసముద్ధుర యోధవరులయట్లు 

నిజమహోన్నతకుంభ నికి పదానాంబు 

గంభీర మ కేభ గణములట్లు 
కొడిమవీడనిపూల బిడియంపు బరువుతో 

అడుగు మోపెడు కన్నెపడుచులట్లు 

విరహిణీ పాండుర కపోల వీధులందు 

జీరువారు నీలాలక (శ్రేణులట్లు 

సరస గమనాలజోడ నాషాఢమాస 

వేళలందు కాదందినుల్ వెడలె నదుగో : 

కడలి గుండెలలో (గుంకులిడి; పయోధ 

నమ్ము (ప్రోగొనరించి, లోకమ్ములడుగ 

నొక్క (త్రుటిలోస సర్వమ్ము పుక్కిలించి 

సాగు మేఘాల దెంతటి త్యాగబుద్ధి. 
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మిటిలన్ గూడుగటిన మటినెల 
భు లు 9 (“గొ 

పల్ల మున దించి; మిట్టలన్ పల్లములను 

ఏకవర్ష మ్ములోన చిత్రించి, సామ్య 
వాదపాథము నేర్పె నీ వాననీరు. 

ఇన్ని దినాలు వేరుగ శయించిన 

నా చెలి! నిన్ను నన్ను సీ 
సన్నని వానగాడుపులు 

సన్నిహిత మ్మనరించిపోయె, బే 

కున్న నిదాఘతాపజనితోత్కట 

ఘర్మజల (ప్రపాతముల్ 

కన్నులముందరే మన 

కగాధ వియోగము కూర్చకుండునా ? 

తానో అంబరపాలకుండు, 

తన కాంతారత్న మో నిమ్నలో 

కానన్ నిల్చి తపించు భూరమణి; 

తత్కాంతా మనోజాత బా 

ధా నిశ్వాసము సోకినంతటనె 

సంధత్రస్తాత్ముడై మేఘు డౌ 
రా! నీరై ప్రవహించి కౌగిలిడు, 

చిత్రమ్ముల్ గదా (ఫేమముల్ | 

సకియ ! వసంతకాలము 

రస్మప్రదమందురుగాని నాకు నే 
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లకొ 'పనువాన కారు 

సుఖలక్షితమై కనుపట్టు; మావులన్ 

పికములు గూసినంత 

శ్రతిపేయతగల్లునె ? ఎత్తు మంచెలన్ 
చికిలి వయస్సు గుబ్బెతలు 

చేసెదు అల్ల రిచేష్టలన్ వినా! 

ముందుగ కోడెరై తు 

హలమున్ నడిపించగ; వెన్క వెన్క నిం 

దిందిరవేణి వాని రమణీమణి 

విత్తుల జార్చుసట్టి; ఆ 

సుందరదృళ్య సంపదను 

జూడగ పల్లిల నుండగావలెన్ 

ఎందుకు పట్టణాల నివసించెడు 

కృత్రిమమైన కామనర్ 

ర్వెత్తుడు కాపుభామలకు 

వేగముగా పయనించు మేఘసం 

పత్తికి నెంతనామ్య; 

మిసుమంత విభేదమ దెదియుండినన్ 

మొత్తముపై పయోభర 
సమున్మిషితాంగులుగా ది యిర్వురున్, 
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కడచిన వానకొలిమున 

గాదపె; యర్వర గుండెపాదులినే 

వొడిభిన మవ్వప్పన్వలిప్ప 

మొర్క గుబుల్కొన్ పర్కినేర్వ దుం 

ముదుకతనంప శై రుడు 

భాట్తడు గీష్మడొనట్స దాఢురిగ్ 

నడశకెనుగాని నేటి పలివానల 

రెమ్మలు వైచురే చెలీ | 

ఎరిదవేణీవి, సరికదా! జలదహృదయ 

మెట్టులిబ్బెను నీక ? కౌసీంత నేప 

కన్ను చా.పైతినా అశ్రగంగలూరు. 

కోన విన్నించినాడ మేఘాలపాటి. 

యాన్ 1204 

తం. టినా 



ఉదయో స్మా దులు 

(గోవా సము క్టీకోసం జై త్రయాశ్రసాగించిన భారతవీగోల నుద్దేశించీ] 

సళ్న్ళమ దిగ్జలధిగర్భ 

పంజిరాన కట్టువడిన 

ఛానుమండలోద్ధరణకు 

బారులుగౌ పరువెత్తిరి, 

అదుగో ఉదయోన్మాదులు 

అంధతామస విరోధులు. 

గుండెలలో ధై ర్యసుధా 
వొండమ్ముల సదిలపరచి 

కన్నులలో రోషాగ్ని? 
ఫొదీస్పల గుప్పపరచి: 

చేతులందు విజయనర్ణ 

శేతనాల నెగురచేసి 
సత్యా గ్రహసాధనలో 

సర్వస్వము ధాౌరవోసీ; 

ముందుకు పడిపోయిరడో 

మొనదీరిన ఘనయోధులు 

యోధులు ఆభావొదులు. 

శ్ర శ్రీముక్కలేక రిష్ఫలి 

కడలేర్చగ నెంచినారు. 
నండులేకయే పగతుర 

వెండొగగ దలచినారు, 

నిరునవ్వులకోడ మృత్యు 
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సెదమునడుగు వెట్టినారు 

వౌెరుగువారి ము_క్తైకె 

మఐబరిగత్తుల నడచినా రు. 

మాది వ(జసంకల్చం 

కీరువోవడా కల్పం. 

వారిలోన నెత్తురు పొం 

గారెడు యువకులే కాదు 

కక ల ముగ్గాపోయిన వ 

చ శా ఆర కిలారు. 

వారిలోన కండలు జిగి 
వారిన వురుషులే కాదు 
అలులలుగా ఆణచబణబడిన 

ఆఅంగనావుణులున్నారు. 

వారిలోన సర్వోదయ 
వాదులతోపాటు సామ్య 

వాడులు కలరెల్లరు స్వే 
చ్చోదయమును కోరువారు. 
మ_స్తకములు వగిల్చినను 

మడమలు వెనుకకు (దిప్పక 

మానహాద౭ణములు జరిపిన 

గాని సుంత భీతిల్ల క 

కుతంపరగ ఆన్నివృషి. 

కురిపించిన పిరుదివియక; 
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నీరధివలె ఉప్పొంగిన 

నియంతృత్వ దుళ్ళ కిని 

అమాంతముగ (మింగివేయు 
అగస్స్యులై నారు నౌరు. 

అగసు $5 నౌరు వారు 
అణాల CO 

అజేయులై తీరుతారు. 

1050 

“a gir 



తఆగనయుసిది 

(ఆం్యధ(పదేగ్ అవతరణ సందర్భంలో (వాస్నది) 

తెల్లుతమ్ముడా నేటిపూట అం 

దెంతు సక ఒకమాట. 

వెల్లు నెన్నుడుల 'పేర్చికూర్చి ఆ 

ర్చింతు స్క్ర ఒకపాట. 

గగనప్పష్ట, మనుకొ న్న రాష్ట్రమడి 

కనులముందు వికసించి. 

శశవిషాణమనుకొన్న ఆశయం 

విశాలాంధ్ర సిద్ధించే. 

ఈ విశాలతను కేవలమ్ము స్ట్ 

నీయమంచు అనుకోకు, 

ఇన్నినాళ్ల అనుకున్నచో విమూ 
లించు కించపడబోకు. 

ఈ విశాలత మరేడ యందువా : 

ఇది మనోగతము సుమ్ము 

ఇది అసూయలకు ఇద్ది మాయలకు 

ఎన్నొ మైళ్ళ దూరమ్ము. 

దేశమందు ఎండేనిలేని వి 

ద్వేషమేల ఈ నేల? 
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ఒకని ఉన్నతిని చూడలేని కొను 
లూడ కున్న వవి యేల ? 

(ప్రక్క యింటిలో పండు గై నచో 

ముక్కూ విర్చుకొనువాడు; 

ఎంత తొందరగ అంతమొందితే 

అంత మంచిదీనాడు. 

పాత రీతులను ఒక్కమారు సం 

పావితమ్ములుగ జేసీ 
సితులన్నిటిని ఉతికివేసి గుం 
డియల చుట్టుకై సేసీ; 

ఖభూతకాలవమను గోతి[ద్రవ్వి గుణ 
శాతకుంభమును దీసీ 
నటి కాలమను నీటమున్ని నుం 

ఛ్ ముత్యములను దిసీ; 

తమ్మిపూవులను, తుమ్మపూల నొక 

దండతోని కెక్కించీ 

వీధిమానిసికి సౌధవాసికీ 

భేదభావమును (త్రుంచి, 

తెల్లువారు మనగల్లినప్పుడే 
a a 

వెల్లు నాం(ధ్రదెశమ్ము. 
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అప్పుడె సార్థకమ్మాంధ్రులందు పొం 
గారు అభిని వేళమ్ము. 

నవంబగు 1956 



ర్ర్వ్ 

ఇంద్ర ధనువృనుండి ఓక్క 

యింత వన్నె స్వీకరింఠు, 
చిరుతారలనుండి కొంత 

జ్రీవకౌంతి దొంగలింతు, 

చంచలాలకికనుండి ర 

స సృందనమడిగి కొందు, 

మధుమాసమునుండి కొంత 

మత్తు కొల్ల గొట్టుకొందు. 

గ్రుడ్డి జవ్వనమ్ము నడిగి 

కోందు కొంత బిబ్యోకము 

ఉన్మాదము పెంచు అంద 

మొసగె కొంత హేవాకము. 

చెదరిన కిరణమ్ములి కన్ 

తుదల నేరుకొని తెత్తును. 

బెదరిన స్వరములను గూర్చి 

హృదయగీతి నిర్మింతును. 
స్వర్షస్మృతిలో కూర్చొని 

చక్కని మూర్తిని మలకును, 

మొండిరాతిలో నైతము 

గుండె చప్పుడును కూర్తును. 

(మక్టుష్ మొహియొగ్డీన్ “హాయర్?) గీ కనువాదం) 

9 అగస్టు 1h 



లో వెల్గులు 

న ie హిండితములు; ఈ వెల్లులు 

దర స్మేరకపో గోల చం ద్రక్రితమ్ములు చకితమ్ములు. 

$B విక్ర జ్ఞలమ్యుపక్మ వివృతరాగభాష్యమ్ములు 

ష్ శ్షరుగని సంగిణి రంగుల పుల్లలు ఈ వెల్లులు. LS 

చంచలరజనీ రమణీ చరణ కంకిణీ కృతములు 
ఎంత కనులు మూసికొన్న అంతగ కన్నడు వెల్లులు. 

సద్యో వికచదవాగ్ని జ్వాలాదళ బొంధవములు 

షండినంత నేప గంధమాధురు లిచ్చెడి వెల్లులు. 

మ ్తిక్ విస్య హా స్త్ మర్యాదుని అంటుకొన్న 

కఎటికుగలదాక నచ్చి వెంటినే అదృశ్యములగు. 

చీంతాదంశతురిక మనస్సీముని కుంటి ఊహాలకు 

(తుటికౌలము తటిల్లి తలతో వియ్యము జరిపించును. 

ఇంటిని ఒంటిని మరచిన యినుప కచ్చడముల వారి 

కే కొంతకుకొంత కానుపించి వెర్రి యె థ్రీంచును. 

ఇట్టికొంటె వెల్లలు సంధృత బహురూసమ్ములు నా 

కెట్టుల.-ఈగా జుకనుల కెట్టుల.గోచర మయ్యెను. 

ఛబలిత గాఢచ్చవి (ప్రసన్న ములు రసస్విన్నము 

శ్రీ వెళ్లులు కాటోలును లో వెల్గులు-ఏమోమరి! 
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లో వెళ్లులు షూడగల్లు జీవులెన్వరీ కాలము : 

అవ్ననో లోవెల్లుల ఛాయాక |ప్రతిబింబములివి. 

21 నవంబరు 1958 



కొన్ని ప్రసిద్ధ రచనలు 

కోన్గంగి (నవల) అడివిభా సీరాజు 5. 

అంజలీ (కథలు) Ge " [50 

తరంగిణీ . స 15 

రాగమాలిక ష్ (॥ 151 

బౌపిరాజు కథలు .. క (0|| 

ఆరుద్ర కథల a ఆర్య $ం00) 

త్వ మేవాఒహం (కావ్యం) న 1.50 

అమృకశాభీ షేక 0 | దౌళరథి [01 

అనందచేశన : కే, రామకోటిశాన్ర్రీ 1-00 

మధుమాసం ప క, పాండురంగళర్మ (0-50 

కాంతీగ క్రొలు ఉండేల మాలకొండారెడ్డి 100 

పూరిరాశిలో కారుచిచ్చు (నవల) _ దివ్యప్రభాకర్ 4200 

సమర్పణ ; సీత్ర0రాజు 2.00 

నిరుద్యోగి : మురళీకృష్ణ 2.50 

విశ్వభారతి ఎ పోణంగి శ్రీరామఅప్పారావు 1-01 

పునరాగమనం క్ష ఘట్టి అంజ నేయశర్మ గ్లీగ్! 

= వివరములకు ;_ 

క్వాలిటీ సబ్టిషర్సు - విజయవాడ 





క జీవితే విశేహిలు; 
న ( జననం: el (పజోళ్ళ శ ఆపొఢ పూర్ణిమ 

జన్మ న్గలం౦: 

హనుమాన్ పేట, 

కరీంనగర్ జిల్లా 

కట వ 2 ఉద్యోగం: 

re, లో ఈం ఫోపన్యాసకులు, 

wm : fg నిజాంక భౌశాల, హ్లౌద్రాళౌదు 
(ప్రాచీన కావ్యాలలోని వస్తువిన్యానం, భావ కవిత్వంలోని శబ్ద 

విన్యాసం, అభ్యుదయ కవిత్వంలోని సందేశం, తగిన పొళ్ళలో మేళవించు 
కున్న రచనామార్గం వీరిది. వీరు తొలుదొల్త విరివిగా వృత్తాలు వ్రాసే 
వారు, వీరి వృత్త రచనా నైపుణికి జలపాతంలోని పద్యాలు సొక్షులు, 
క్రమంగా గేయరచనవైపే వీరి కలం మొగ్గు చూపింది, గేయాన్ని 
నియమ బద్ధంగా, పద్యమేమో అనే (భొంతి కలిగించేట్టు [వాసిన అధునిక 

కవులలో వీరు గణనీయులు, అసలు మాత్రాచ్భందస్సులో కథావస్తువు, 
పాత్రలు, నన్నివేణలు మొదలైన వాటిని నమకూర్చుకొని పెద్దకావ్యాలు 
[వాసీన వారిలో వీరు అగ్రగణ్యులు, నాగార్జన సాగరం, కర్పూర వనంత 
రాయల, విశ్వనాథనాయడు. వీరి కావ్యాలలో కొన్ని, నవ్వని వువ్వ 
అజంతానుందరి, వెన్నెలవాడ వీరి గేయ నాటికలలో ఎన్నదగినవి, 

కని కావడంకన్న మనిషికావడం గొన్న అని విశ్వసించిన భావు 
కులు వీరు. 

“ఇరుగుండియ లొకనూత్రప్ప 

విరులై కలిసినచాలును 
పొంగి నింగి నందుకొందు 

. భూదివమ్ము లకికినట్టు' 
అన్న న్నిగ్గ హృదయులు వీరు, 

Kaa? WRAPER PRINTED AT SA! SARADA PAEGg, VIJAYAWADA-2 


